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نبـــــذة عن برنامـــــج إعادة تأهيـــــل األطفـــــال ضحايــا االعتــــداء

الفئة المستهدفة:

الجنسي (إشراقـــــــــة):

• الطفل الذي تعرض لالعتداء الجنسي من عمر  5سنوات وحتى  11سنة.

إن عمليــة إعــادة تأهيــل الطفــل ضحيــة االعتــداء الجنســي متدرجــة ،وتتــم علــى عــدة مراحــل ،وعلــى

مراحل تحقيق األهداف:

القائــم برعايــة الطفــل أن يدرجــه ضمــن برنامــج إعــادة التأهيــل إلزالــة آثــار االعتــداء عــن نفســية الطفــل
وتقويتــه وتدعيــم ثقتــه بنفســه لكــي ال يتعــرض النتكاســة فــي المســتقبل واليبقــى ضعيــف الشــخصية
ً
ً
وقابــا بتكــرار االعتــداء عليــه مــرارا ،وهــذا ممــا قــد يتســبب لــه بمشــكالت اجتماعيــة ونفســية وســلوكية
خطيــرة قــد تهــدد حياتــه فيمــا بعــد .والبــد أن ينفــذ برنامــج إعــادة تأهيــل الطفل ضحية االعتداء الجنســي
ً
وفقــا للطــرق الصحيحــة واآلمنــة لضمــان فعاليــة البرنامــج وتحقيــق أهدافــه.
وبنـ ً
ـاء علــى اتفاقيــة إعــادة التأهيــل؛ فــإن للطفــل الحــق فــي الحصــول علــى الدعــم والمســاندة بكيفية
تجــاوز المحنــة مــن قســم إعــادة التأهيــل فــي إدارة حمايــة حقــوق الطفــل مــن خــال برنامــج خــاص،

اعتبارات خاصــــــــة:

يتضمــن البرنامــج مرحلتيــن همــا :مرحلــة التفريــغ ومواجهــة المشــكلة تليهــا مرحلــة تمكيــن الطفــل
وتحصينــه ضــد االعتــداء مــرة أخــرى.

أهداف البرنامج:
ً
• تقديم الدعم الالزم لألطفال المعتدى عليهم جنسيا بإزالة األثر النفسي لالعتداء عليه.
ً
• تأهيــل الطفــل لكــي يقبــل علــى الحيــاة مســلحا بــاألدوات التــي تمكنــه مــن العيــش بطريقــة آمنــة
وســليمة.

قبل البدء في تفصيل المراحل التي يتبعها المعالج يجب أن يضع في عين االعتبار اآلتي:
• القيام بدراسة اجتماعية شاملة للطفل والبيئة المحيطة وكذلك الجوانب الذاتية له وهي:
• الجانب االجتماعـــي
• الجانب المعيشــــي
• الجانب التعليمــــــي
• الجانب الصحـــــــــــــــي

تفاصيل البرنامج:

• الجانب الدينـــــــــــــــــي

• البرنامــج عبــارة عــن عــدة جلســات عالجيــة نفســية فرديــة تهــدف إلــى إعــادة تأهيــل األطفــال ضحايــا

• الهوايات والقدرات

االعتــداء الجنســي مبنيــة علــى طريقــة العــاج باللعــب “ Play Therapyوهــي مــن الطــرق الفعالــة
فــي العــاج النفســي لألطفــال .ويمكــن للمعالــج ابتــكار العديــد مــن األنشــطة.
• يتــم تقديــم جلســات إعــادة التأهيــل مــن قبــل معالــج نفســي متخصــص فــي التأهيــل وإعــادة التأهيــل،
أو مــن قبــل اختصاصــي نفســي تحــت إشــراف المعالــج النفســي .ويتــم عقــد الجلســات العالجيــة فــي
غرفــة خاصــة إلعــادة التأهيــل فــي إحــدى المقــار التابعــة للدائــرة أو المراكــز المعتمــدة لديهــا.
• يتم تنفيذ ( )13جلسة إلعادة التأهيل حسب المراحل التالية:
• المرحلة األولى :التفريغ ومواجهة المشكلة وذلك من خالل عدد ( )6جلسات.
• المرحلــة الثانيــة :تمكيــن الطفــل بكيفيــة حمايــة نفســه وتجــاوز المحنــة وذلــك مــن خــال عــدد ()7
جلســات.
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• علــى المعالــج تحديــد المشــكالت التــي تواجــه الطفــل ســواء فــي ذاتــه أو فــي البيئــة المحيطــة بــه
ووضــع خطــة فرديــة عالجيــة لــه والبــدء بحلهــا قبــل البــدء فــي عمليــة إعــادة تأهيــل الطفــل ،حيــث إن
وجــود متاعــب ومشــكالت بيئيــة وذاتيــة قــد تعرقــل وتعقــد عمليــة إعــادة التأهيــل.
• مراعــاة ســن الطفــل وقدراتــه العقليــة (اإلدراك) وهواياتــه لمــا لذلــك مــن أهميــة كبــرى فــي تحديــد
األســلوب المناســب لــكل طفــل.
• تقديــم الدعــم االجتماعــي والنفســي ألســرة الطفــل حتــى ال تحــدث أيــة مشــكالت قــد تعرقــل هــذه
المهمــة.
• أن تكون بيئة تنفيذ البرنامج مجهزة بالمعدات واألدوات الالزمة لتنفيذ البرنامج.
• إدارة الجلسة وتوثيقها من أهم المهارات التي يجب التقيد وااللتزام بها.

برنامج إعادة تأهيل األطفال ضحايا االعتداء الجنسي

5

الجلســـــات القبليــــــــة:

الجلسة
نوع الجلسة

الجلسات القبلية من ( )6 -1على أن ال تتجاوز مدة الجلسة  45دقيقة:

الجلسة

مضمون الجلسة

األولى

جلسة مع األهل للتعرف على حالة الطفل واألشياء المحببة واألسلوب ...

الثانية

جلسة تمهيدية أولية مع الطفل لتكوين عالقة مهنية وتدوين تاريخ الحالة مع األسرة.

الجلسة القبلية ()2
مع الطفل

عنوان الجلسة

تكوين عالقة ودية مع الطفل  +تطبيق اختبارات إسقاطية ( رسم الرجل ) و ( رسم األسرة)

المدة الزمنية

 45دقيقة

الهدف من الجلسة

إقامة عالقة ودية مع الطفل وكسر الحاجز بينه وبين المعالج وتحليل شخصية الطفل من خالل
االختبارات اإلسقاطية.
• قبل البدء بالجلسة يقوم المعالج باستقبال الطفل والترحيب به بمجرد دخوله من الباب مع

الثالثة

الرابعة

التشخيص من خالل تطبيق:

مراعاة االبتسامة والحديث بلغة بسيطة تصل لمستوى الطفل ومناداته باسمه أو اسم الدلع

• االختبارات اإلسقاطية ( رسم الشخص ) CAT +

المحبب إليه.

التشخيص من خالل تطبيق:

• يقوم المعالج بالتعرف على الطفل بالتحدث معه بطريقة سلسة بعيدة عن (أسلوب المحقق)

• االختبارات السيكومترية ( بيك لالكتئاب  /القلق االجتماعي)

الخامسة

تطبيق اختبار ( بينيه – الصورة  )5للذكاء

السادسة

استكمال تطبيق اختبار ( بينيه – الصورة  )5للذكاء

وسؤاله عن ( :اسمه بالكامل  /عمره  /مدرسته  /صفه  /إخوانه وإخوته . ) ....
• يكون على الطاولة علبة بها حلويات ويقوم المعالج بإعطاء واحدة للطفل منها بعد االنتهاء
ســير الجلسة

من التعارف.
• يقوم المعالج بتطبيق اختبار ( رسم الرجل ) عن طريق إعطاء الطفل لورقة ويطلب منه رسم
رجل وبعد االنتهاء يعطيه ورقة أخرى ليرسم بها امرأة.

الجلسة
نوع الجلسة

الجلسة القبلية ()1

• ثم يقوم المعالج بتطبيق اختبار ( رسم األسرة ) عن طريق إعطاء الطفل لورقة ويطلب منه أن
يقوم برسم أسرته.

مع األهل

• بعد االنتهاء من االختبارات ينهي المعالج الجلسة بالتصفيق له ويعطيه عبارات تشجيعية:
عنوان الجلسة

جمع معلومات عن الطفل

المدة الزمنية

 45دقيقة

الهدف من الجلسة

• يقوم المعالج بتجميع أوراق االختبار لتحليلها فيما بعد.

جمع بيانات ومعلومات عن تاريخ حالة الطفل منذ الوالدة وحتى اآلن.
• قبل البدء بالجلسة يقوم المعالج باستقبال القائم برعاية الطفل ( األسرة ) والترحيب
به والجلوس معه في غرفة هادئة خالية من المشتتات والمقاطعات ،ثم يبدأ المعالج
بالتعريف بنفسه وتحديد الهدف من الجلسة.
• يقوم المعالج بالتعرف على الطفل من خالل حديثه مع األهل وعرض المشكلة الحالية من

سير الجلسة

(ممتاز  /شاطر  /أحسنت )..../ثم يعطيه هديه.

• اختبار ( رسم الرجل ).
متطلبات

• اختبار ( رسم األسرة ).
• علبة حلويات.
• هدية.
• أوراق  /أقالم  /البيئة المالئمة لعقد الجلسة.

وجهة نظرهم وتدوينها بما فيها تفاصيل حادثة االعتداء.
• ثم يقوم بجمع معلومات عن الطفل عن طريق تطبيق استمارة ( دراسة حالة الطفل )
وتعبئة البنود والجوانب المذكورة باالستمارة والمتعلقة بالطفل.
• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص لما دار بها ،ومن ثم االتفاق على موعد الجلسة
القادمة إلحضار الطفل.

متطلبات
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• استمارة ( دراسة حالة الطفل ).
• توفير متطلبات البرنامج ( أوراق  /أقالم  /البيئة المالئمة لعقد الجلسة).
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الجلسة
نوع الجلسة

الجلسة القبلية ()3
فردية مع الطفل

الجلسة
نوع الجلسة

الجلسة القبلية ()4
فردية مع الطفل

عنوان الجلسة

تطبيق اختبار إسقاطي ( ) CAT

عنوان الجلسة

تطبيق اختبارات سيكومترية ( بيك لالكتئاب  +القلق االجتماعي ).

المدة الزمنية

 45دقيقة

المدة الزمنية

 45دقيقة

الهدف من الجلسة

تطبيق اختبار  CATعلى الطفل لتحليل وفهم شخصية الطفل.

الهدف من الجلسة

• قبل البدء بالجلسة يقوم المعالج باستقبال الطفل والترحيب به بمجرد دخوله من الباب مع
مراعاة االبتسام والحديث بلغة بسيطة تصل لمستوى الطفل ومناداته باسمه أو اسم الدلع

مراعاة االبتسامة والحديث بلغة بسيطة تصل لمستوى الطفل ومناداته باسمه أو اسم الدلع
المحبب إليه.

• يتم الحديث مع الطفل بحوار جانبي تتخلله أسئلة ارتجاليه يراعى بها طبيعة كل طفل  ..مثل :
ماذا حدث معه باألمس ؟ وماذا تناول باإلفطار ؟ وماهو األكل المفضل إليه ؟....

• يتم الحديث مع الطفل بحوار جانبي تتخلله أسئلة ارتجالية يراعى بها طبيعة كل طفل  ..مثل:
ماذا حدث معه باألمس ؟ وماذا تناول باإلفطار ؟ وماهو األكل المفضل إليه ؟ ....مع مراعاة

• يكون على الطاولة علبة بها حلويات ويقوم المعالج بإعطاء واحدة للطفل منها بعد االنتهاء

تغيير األسئلة التي سألها بالجلسة السابقة بأسئلة مختلفة.

من التمهيد .

• يكون على الطاولة علبة بها حلويات ويقوم المعالج بإعطاء واحدة للطفل منها بعد االنتهاء

• يشرح المعالج للطفل ماذا سيفعل اآلن وأنه سيقدم له مجموعة من الصور الواحدة تلو
األخرى وعليه أن يحكي قصة كل صورة .
ً
• يتأكد المعالج من أن الطفل مستعد للتطبيق ،وما أن يكون مستعدا يبدأ بتطبيق االختبار.

واالكتئاب.
• قبل البدء بالجلسة يقوم المعالج باستقبال الطفل والترحيب به بمجرد دخوله من الباب مع

المحبب إليه.

ســير الجلسة

تطبيق اختبارات سيكومترية على الطفل للكشف عن درجة إحساسه بالقلق االجتماعي

من التمهيد.
ســير الجلسة

• يشرح المعالج للطفل ماذا سيتم بالجلسة وكيف سيطبق االختبار.
ً
• يتأكد المعالج من أن الطفل مستعد للتطبيق ،وما أن يكون مستعدا يبدأ بتطبيق االختبار.

• بعد االنتهاء من االختبار ينهي المعالج الجلسة بالتصفيق له ويعطيه عبارات تشجيعية( :
ممتاز  /شاطر  /أحسنت )..../ثم يعطيه هديه.

• يبدأ المعالج باختبار ( بيك لالكتئاب ) ويلقي تعليمات على الطفل ويتابع إجابات الطفل على
االختبار ،وبعد االنتهاء يبدأ بإلقاء تعليمات اختبار ( القلق االجتماعي ) ويتابع إجابات الطفل

• يقوم المعالج بتجميع أوراق االختبار لتحليلها فيما بعد.

عليه.
• اختبار ( .) CAT
متطلبات

• بعد االنتهاء من االختبارات ينهي المعالج الجلسة بالتصفيق له ويعطيه عبارات تشجيعية( :

• علبة حلويات.

ممتاز  /شاطر  /أحسنت )..../ثم يعطيه هديه.

• هدية.

• يقوم المعالج بتجميع أوراق االختبارات لتحليلها فيما بعد.

• أوراق  /أقالم  /البيئة المالئمة لعقد الجلسة.

• اختبار ( بيك لالكتئاب لألطفال ).
متطلبات

• اختبار ( القلق االجتماعي لألطفال ).
• علبة الحلويات.
• هدية.
• أوراق  /أقالم  /البيئة المالئمة لعقد الجلسة.
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الجلسة
نوع الجلسة

الجلسة القبلية ()5
فردية مع الطفل

الجلسة
نوع الجلسة

فردية مع الطفل.

عنوان الجلسة

تطبيق اختبار بينيه ( الصورة الخامسة ) للذكاء.

عنوان الجلسة

استكمال تطبيق اختبار بينيه ( الصورة الخامسة ) للذكاء.

المدة الزمنية

 60دقيقة

المدة الزمنية

 60دقيقة

الهدف من الجلسة

تطبيق اختبار بينيه للذكاء للتعرف على القدرات العقلية للطفل وصفحته المعرفية.

الهدف من الجلسة

• قبل البدء بالجلسة يقوم المعالج باستقبال الطفل والترحيب به بمجرد دخوله من الباب مع

مراعاة االبتسامة والحديث بلغة بسيطة تصل لمستوى الطفل ومناداته باسمه أو اسم الدلع

المحبب إليه.

المحبب إليه.

• يتم الحديث مع الطفل بحوار جانبي تتخلله أسئلة ارتجالية يراعى بها طبيعة كل طفل  ..مثل

• يتم الحديث مع الطفل بحوار جانبي تتخلله أسئلة ارتجاليه يراعى بها طبيعة كل طفل  ..مثل:

 :ماذا حدث معه باألمس ؟ وماذا تناول باإلفطار ؟ وماهو األكل المفضل إليه ؟ ....مع مراعاة

ماذا حدث معه باألمس ؟ وماذا تناول باإلفطار ؟ وماهو األكل المفضل إليه ؟ ....مع مراعاة

تغيير األسئلة التي سألها بالجلسة السابقة بأسئلة مختلفة.

تغيير األسئلة التي سألها بالجلسة السابقة بأسئلة مختلفة.

• يكون على الطاولة علبة بها حلويات ويقوم المعالج بإعطاء واحدة للطفل منها بعد االنتهاء
ســير الجلسة

من التمهيد.
• يشرح المعالج للطفل ماذا سيتم بالجلسة وكيف سيطبق االختبار.

• يكون على الطاولة علبة بها حلويات ويقوم المعالج بإعطاء واحدة للطفل منها بعد االنتهاء
ســير الجلسة

ً
• يتأكد المعالج من أن الطفل مستعد للتطبيق ،وما أن يكون مستعدا يستكمل تطبيق االختبار

حيث يقوم المعالج بإخراج العلبة التي بها أدوات االختبار أمام الطفل لينظر إليها والسماح

 ،حيث يقوم المعالج بإخراج العلبة التي بها أدوات االختبار أمام الطفل لينظر إليها والسماح

له بإمساك األلعاب إذا رغب بذلك ( وذلك كتشجيع للطفل على البدء باالختبار ) ثم يبدأ

له بإمساك األلعاب إذا رغب بذلك ( وذلك كتشجيع للطفل على البدء باالختبار ) ثم يستكمل

بتطبيق االختبار ويتابع استجابات الطفل عليه.

التطبيق ويتابع استجابات الطفل عليه.

• بعد االنتهاء من الجزء المخصص لالختبار ينهي المعالج الجلسة بالتصفيق له ويعطيه عبارات

• بعد االنتهاء من االختبار ينهي المعالج الجلسة بالتصفيق له ويعطيه عبارات تشجيعية( :

تشجيعية ( :ممتاز  /شاطر  /أحسنت )..../ثم يعطيه هديه.

ممتاز  /شاطر  /أحسنت )..../ثم يعطيه هديه.

• يقوم المعالج بتجميع أوراق االختبار لتحليلها فيما بعد.

• يقوم المعالج بتجميع أوراق االختبار لتحليلها فيما بعد.

• اختبار بينيه (الصورة الخامسة) للذكاء بما فيها (األدوات  +استمارة األسئلة).
متطلبات

• اختبار بينيه ( الصورة الخامسة ) للذكاء بما فيها (األدوات  +استمارة األسئلة ).

• علبة الحلويات.
متطلبات

• أوراق  /أقالم  /البيئة المالئمة لعقد الجلسة.

مالحظات

ً
• يمكن تطبيق اختبار بينيه كامال إذا لم يشعر الطفل بالتعب وكانت لديه الرغبة بإكمال االختبار،
و في هذه الحالة يتم تمديد الجلسة من ساعة إلى ساعتين على حسب استجابة الطفل.

برنامج إعادة تأهيل األطفال ضحايا االعتداء الجنسي

من التمهيد.
• يشرح المعالج للطفل ماذا سيتم بالجلسة وكيف سيستكمل تطبيق االختبار.

ً
• يتأكد المعالج من أن الطفل مستعد للتطبيق ،وما أن يكون مستعدا يبدأ بتطبيق االختبار،

• هدية.

استكمال تطبيق اختبار بينيه للذكاء للتعرف على القدرات العقلية للطفل وصفحته المعرفية.
• قبل البدء بالجلسة يقوم المعالج باستقبال الطفل والترحيب به بمجرد دخوله من الباب مع

مراعاة االبتسام والحديث بلغة بسيطة تصل لمستوى الطفل ومناداته باسمه أو اسم الدلع
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• علبة الحلويات.
• هدية.
• أوراق  /أقالم  /البيئة المالئمة لعقد الجلسة.

مالحظات

• في حال إنهاء االختبار في الجلسة السابقة (القبلية  ،) 5تلغى هذه الجلسة.

برنامج إعادة تأهيل األطفال ضحايا االعتداء الجنسي
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الجلسة
عنوان الجلسة
نوع الجلسة
المدة الزمنية

الجلسة التمهيدية مع أسرة الطفل
اتفاقية برنامج إعادة التأهيل
فردية مع ذوي الطفل

فــي هــذه المرحلــة يقــوم المعالــج بجعــل الطفــل يفــرغ مــا فــي داخلــه مــن أســرار وهمــوم ومشــاعر

 45دقيقة

ســلبية تجــاه مــا تعــرض لــه مــن اعتــداء جنســي وتجــاه المعتــدي ،كمــا ســيقوم المعالــج باســتكمال

بناء العالقة المهنية مع القائم برعاية الطفل
الهدف من الجلسة

االتفاق على أهداف ومراحل ومواعيد جلسات إعادة التأهيل في هذا البرنامج والتمهيد
للجلسات القادمة
• قبل البدء بالجلسة يقوم المعالج باستقبال والترحيب بالقائم برعاية الطفل (األسرة) في
جلسة فردية والجلوس معه على طاولة دائرية أو طاولة اجتماعات ويبدأ المعالج بالتعريف
بنفسه وبطبيعة عمله والدور الذي سيقوم به خالل هذا البرنامج ،وكذلك الفائدة منه.
• يتوجب على المعالج أن يوضح أهمية تعاون األسرة في تنفيذ البرنامج وذلك بهدف إنجاح
العملية العالجية للطفل.
• يشرح المعالج أن األسرة ستالحظ تغييرات سلوكية قد تكون سلبية على الطفل حتى الجلسة
السادسة فعليهم بالصبر لحين انتهاء البرنامج.
• يوضح المعالج تفاصيل البرنامج الذي سيخضع له الطفل وأهدافه ،وكذلك عدد جلساته ومكان
ً
تنفيذها والمواعيد المحددة لها ويكون ذلك مكتوبا على وثيقة (اتفاقية برنامج إعادة

ســير الجلسة

تفاصيل جلسات المرحلة األولى :التفريغ ومواجهة المشكلة :

التأهيل) ويتم التوقيع عليها من قبل المعالج واألسرة القائمة برعاية الطفل بعد االنتهاء

حقيقــة مــا تعــرض لــه الطفــل وتفاصيــل االعتــداء وذلــك مــن خــال  6جلســات هــي:
الجلسة األولـــى:
تهــدف إلــى بنــاء العالقــة المهنيــة وكذلــك االتفــاق علــى أهــداف ومراحــل ومواعيــد الجلســات
القادمــة فــي هــذا البرنامــج والتمهيــد لهــا والبــدء بالتوعيــة الجنســية بإزالــة الحــرج مــن مســميات
األعضــاء التناســلية.
الجلسة الثانيــــــة:
تهــدف إلــى التأكيــد علــى حلقــة الثقــة التــي يحيــط الطفــل بهــا نفســه مــن األشــخاص الذيــن يحيطــون
بــه.
الجلسة الثالثــــــــة:
تهدف إلى التعرف على أنواع المشاعر وطرق التعبير عنها.

من شرح ما ورد فيها.
• يبدأ المعالج النقاش مع األسرة حول التجربة التي مر بها الطفل ألخذ معلومات أولية
تساعده في تنفيذ البرنامج بشكل دقيق .ويترك المعالج المجال أمام األسرة للتعبير عن

الجلسة الرابعـــــــة:
تهدف إلى التخلص من الشعور بالذنب.

وجهة نظرها حول مشاعرهم تجاه التجربة التي خاضوها.
• يتحدث المعالج عن فضل الصبر في اإلسالم على االبتالء وأن بعد كل عسر ال بد أن يأتي الفرج.

الجلسة الخامسة:

• يتوجب على المعالج التأكيد على أن مسؤولية حماية الطفل تقع على عاتق األسرة.

تهدف إلى التوصل إلى شعور الغضب لدى الطفل وتفريغه.

• يترك المعالج المجال لألسرة إلضافة أي تعليق أو مداخلة.
• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد
الجلسة القادمة إلحضار الطفل.
• نموذج اتفاقية برنامج إعادة التأهيل.

الجلسة السادسة:
تهــدف إلــى التوصــل إلــى حقيقــة مــا حــدث مــن اعتــداء علــى الطفــل بشــكل كامــل وتمكيــن الطفــل مــن
النطــق بالحكــم علــى المعتــدي بنفســه.

• جدول مواعيد الجلسات (نسختين) األولى للقائم برعاية الطفل والثانية لتنظيم مواعيد
متطلبات

المعالج.
• فضل الصبر على االبتالء في اإلسالم.
• على المعالج توفير متطلبات البرنامج (أوراق  -أقالم  -البيئة المالئمة لعقد الجلسة).
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الجلسة
عنوان الجلسة
نوع الجلسة
المدة الزمنية

األولى
لنتعارف ونزيل الحرج
فردية
 45دقيقة
• بناء العالقة مع الطفل.

الجلسة
عنوان الجلسة
نوع الجلسة
المدة الزمنية
الهدف من الجلسة

الثانيـــــــة
أنا وأفراد أسرتي الذين أثق بهم (دائرة الثقة)
فردية
 60دقيقة
التأكيد على حلقة الثقة التي يحيط الطفل بها نفسه من األشخاص الذين يحيطون به.

• االتفاق على أهداف ومراحل ومواعيد جلسات إعادة التأهيل في هذا البرنامج والتمهيد
الهدف من الجلسة

• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة

للجلسات القادمة والتمهيد لها.

باأللعاب وتركه يتحرك بحرية.

• التوعية الجنسية بالبدء بإزالة الحرج من مسميات األعضاء التناسلية(.التثقيف الجنسي بأجزاء

ً
• يبدأ المعالج الجلسة ويقول اليوم سنلعب سويا لعبة الحلقات والدوائر ويضع أمامه

جسم االنسان).

الحلقات الثالث ومجسمات الناس ويشرح له أن كل شخص منا يصنف الناس المحيطين به إلى
ً
شخص قريب جدا وشخص قريب وشخص عادي وشخص.

• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة

ً
• ال يرغب أن يكون قريبا منه؛ فيقول :رتب الداوئر وأنت هنا فمن تختار من الناس أن يكونون

باأللعاب وتركه يتحرك بحرية.
• قبل بدء الجلسة يقوم المعالج بالتعريف بنفسه بصوت واضح وببطء ويشرح طبيعة عمله

قريبين منك ورتبهم حتى األبعد.

في هذا البرنامج والدور الذي سيقوم به والفائدة منه.
• يقوم المعالج بتوضيح ماهية البرنامج وأهدافه ،وكذلك عدد جلساته ومكان تنفيذها

ســير الجلسة

والمواعيد المحددة لها.
• تبدأ الجلسة بعد إتمام عملية التعارف المتبادل بين الطفل والمعالج فيما يخص البرنامج
العالجي.
ســير الجلسة

• يترك المعالج المجال للطفل أن يصنف الناس ويضعهم في الدوائر والمساحات ويسأله :من

• ثم يقوم المعالج بالجلوس في مواجهة الطفل ويشرح له أهمية التدريبات داخل الجلسة
ً
وأهمية اللعب أيضا.

هذا ولماذا اخترته في هذا المكان.

ً ً
• يضع المعالج أمام الطفل أوراق بيضاء وقلم رصاص وألوان ثم يطلب منه أن يرسم رسما حرا،

• يطلب المعالج من الطفل أن يرسم أكثر شخص يحبه ويشعر باألمان معه ،ثم يطلب منه أن
يرسم أكثر شخص يشعر بالخوف منه وال يشعر باألمان معه.

ثم يتناقش المعالج مع الطفل فيما رسمه.

• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد

• يترك المعالج المجال للطفل إلضافة أي تعليق أو مداخلة ،وباللعب مرة أخرى في القاعة
ً ً
لعبا حرا.

الجلسة القادمة ويودعه.

• ينهي المعالج الجلسة بالجلوس مع الطفل مرة أخرى وعمل تلخيص شامل لما دار خاللها،

• توفير الدمى الخشبية خالية المالمح.

ومن ثم االتفاق على موعد الجلسة القادمة ويودعه.

• علبة بها حلويات أو هدايا.
• أوراق رسم وألوان.
متطلبات

• ألعاب في القاعة.

• توفير األطواق الدائرية.
متطلبات

• علبة بها حلويات أو هدايا.
• أوراق رسم وألوان.
• ألعاب في القاعة.

• جدول مواعيد الجلسات (نسختين) األولى للقائم برعاية الطفل والثانية لتنظيم مواعيد
المعالج.
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الجلسة
عنوان الجلسة
نوع الجلسة
المدة الزمنية
الهدف من الجلسة

الثالثة
المشاعر(الغضب)
فردية
 60دقيقة
التعرف على أنواع المشاعر وطرق التعبير عنها

الجلسة
عنوان الجلسة
نوع الجلسة
المدة الزمنية
الهدف من الجلسة

فردية
 60دقيقة
التخلص من الشعور بالذنب بأن الطفل هو سبب ما حصل

باأللعاب وتركه يلعب بحرية.

باأللعاب وتركه يلعب بحرية.

• يبدأ المعالج بالحديث عن موضوع إحساس الطفل بالذنب ويختار الطريقة المناسبة لشرح

• يقوم المعالج بسؤال الطفل عن مشاعر اليوم (سعيد ،حزين ،غاضب ،بدون مشاعر) ويستخدم

معنى اإلحساس بالذنب الزائف الذي يشعر به الطفل مع توضيح أنه ليس له أي عالقة أو

المعالج الصور التي يمكن للطفل أن يشير إليها للتعبير.

ذنب لما حدث له.

• يضع المعالج مرآة كبيرة ويترك الطفل يركض إليها ويقف عندها ،ثم يطلب منه أن ينظر

• يمكن للمعالج استخدام قصة مصورة أو فيديو يوضح للطفل معني الشعور بالذنب.

للمرآة ويصف مشاعره أمام نفسه في المرآة.
ســير الجلسة

• تمرين البالون :يقوم هنا المعالج بإحضارعدد من البالون ويكتب عليها كلمة ذنب ويعطيها

رسم) ثم يعطي المعالج مجموعة من األلوان ويطلب من الطفل تلوين جسمه ثم يسأل

للطفل ويسمح له بالقيام بنفخ البالونات ووضع إحساس الشعور بالذنب بداخلها ،ثم يقوم

الطفل بماذا تلون جسمك في حالة الفرح؟ وبماذا تلون جسمك في حالة الغضب؟ هل هذا

المعالج بعد ذلك بجعل الطفل يفجر البالونات برجله ليشعر بالسعادة بعدها في التخلص من
ً
هذه البالونات  ...كما يمكن للمعالج أيضا أن يستخدم طريقة أخرى أال وهي ترك البالونات

عبارة عن مشاعر الغضب أو الفرح أو .)...
ســير الجلسة

مشاعر الذنب والتأنيب

• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة

• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة

• تمرين لون جسمك( :يقوم المعالج في هذا التمرين برسم صورة الطفل على األرض (ورق

الرابعـــــــة

تطير في الهواء الطلق للتخلص منها ويقوم المعالج بذلك مع إظهار الشعور بالسعادة

• تمرين االنسجام :يقوم المعالج بإحضار دمى صغيرة ألطفال حسب جنس الطفل ويرتبهم
ً
على شكل دائرة ويقومون بنشاط اللعب  ...ثم يحضر المعالج دمية أخرى ويضعها بعيدا

عندما تطير البالونات.
• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد

عنهم ثم يقول المعالج للطفل :تخيل أن هذه الدمى هي ألطفال يلعبون وهذه الدمية

الجلسة القادمة ويودعه.

هي أنت فماذا أنت فاعل اآلن؟  ...ينتظر المعالج حتى يرى ماذا يفعل الطفل وفي حال وجده
لم يحرك الدمية باتجاه الدمى األخرى للمشاركة في اللعب معهم يقوم المعالج بسؤال

• قصة مصورة أو فيديو يوضح الشعور بالذنب.

الطفل عن سبب عدم مشاركته الدمى ثم يطلب منه المشاركة معهم وينتظر المعالج
ليرى طريقة مشاركته معهم هل هي بطريقة انسجامية أم تحتاج إلى تعديل  ...وفي حال
احتاجت لتعديل يقوم المعالج بشرح الطريقة المثلى لمشاركة اآلخرين في أي نشاط.
• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد

متطلبات

• علبة بها حلويات أو هدايا.
• أوراق رسم وألوان.
• ألعاب في القاعة.

الجلسة القادمة ويودعه.

• مرآة كبيرة.
• أوراق كبيرة (وسائل بيضاء) بها صورة جسم الطفل.
• دمى صغيرة ألشكال أطفال من كال الجنسين.
متطلبات

• علبة بها حلويات أو هدايا.
• أوراق رسم وألوان.
• ألعاب في القاعة.
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الجلسة

الخامســـــة

الجلسة

عنوان الجلسة

الغضب

عنوان الجلسة

نوع الجلسة

فردية

نوع الجلسة

المدة الزمنية
الهدف من الجلسة

 60دقيقة
تفريغ مشاعر الغضب

المدة الزمنية

الهدف من الجلسة

السادسة
لعب دور المحكمة
فردية
 60دقيقة
التوصل إلى حقيقة ما حدث من اعتداء على الطفل بشكل كامل وتمكين الطفل من النطق
بالحكم على المعتدي بنفسه.

• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة
• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة

باأللعاب وتركه يلعب بحرية.

باأللعاب وتركه يلعب بحرية.

• يحرص المعالج في هذه الجلسة على تطبيق عدد من التمارين بما يتناسب مع التفريغ عند
الطفل:

• يبدأ المعالج الجلسة بسؤال الطفل عن شعوره اليوم ويستمع اليه.
ً
• يجب التأكد من أنه قد تم التحدث مع الطفل مسبقا عن المعتدي قبل البدء بعملية لعب

• تمرين رسم المعتدي :يقوم المعالج بإحضار ورقة كبيرة ويطلب من الطفل رسم المعتدي
بأقالم رسم عريضة ،وبعد االنتهاء يقول للطفل« :اضربه بقدمك» ،كما يسمح له (بالشخبطة)

الدور.

على الصورة ،ثم يطلب منه تقطيع الورقة ورميها في القمامة مع األخذ بعين االعتبار إذا
ســير الجلسة

• نوضح للطفل أنه ليس له ذنب فيما حصل من اعتداء وأن المعتدي هو المذنب.

كان المعتدي هو األب نقول للطفل أن األب الذي يقوم باالعتداء لديه جانب مضطرب يجب

ُ
• يشرح له المعالج عن العقاب ،وأنه مثلما يعاقب الطفل الصغير على أخطائه فإنه في كل
ً
ُ
دول العالم يعاقب الشخص الكبير أيضا عندما يرتكب األخطاء وأنه توجد محاكم لمحاسبة

عالجه وعليك أن تفكر فقط في األشياء الجيدة التي وجدتها في األم ،أما األشياء السيئة
فعليك تجنبها وحماية نفسك منها.

ومعاقبة الكبار .

• تمرين التفريغ بالضرب :في هذا التمرين يقوم المعالج باستخدام عصي وأداة بالون صلب
منفوخ أو شكل جسد صلب ويعطى الطفل عصاة ووقت ال يتجاوز دقائق لضرب هذا المعتدي

• يتكلم المعالج عن معنى القوانين وعن دور القاضي.

(المجسم) وسنالحظ كيف يقوم الطفل بضرب هذا المجسم بقوة ويتوجب على المعالج

ُ
• يمنح الطفل بعض الوقت للتفكير باألسئلة التي يريد طرحها على المعتدي في جلسة

مالحظة تعابير وجه الطفل أثناء الضرب.

المحاكمة.
ً
• يبدأ الطفل بلعب لعبة المحكمة ويقول« :اآلن سنبدأ معا بلعب مسرحية المحكمة».

• سيالحظ المعالج سعادة الطفل في هذه الجلسة.
• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد
الجلسة القادمة ويودعه.
• أوراق بيضاء حجم كبير.
• أقالم ألوان خط عريض.
متطلبات

• عصا.
• دمية صلبة لللكم.
• علبة بها حلويات أو هدايا.
• ألعاب في القاعة.

ســير الجلسة

• يستخدم المعالج هنا فنية لعب الدور حيث يقوم الطفل بدور القاضي ،ويقوم مساعد
المعالج بدور المتهم ،أو إحضار دمية تمثل المعتدي.
• يقوم المعالج بعمل مسرحية (للمحكمة) ويحرص على إلباس الطفل اللباس األسود للقضاة
وكل طفل من القضاة يكون لديه مجموعة من األسئلة المكتوبة بلغة بسيطة وأهم سؤال
هو لماذا ؟؟ ويقوم (مساعد المعالج المعتدي الوهمي) باإلجابة على األسئلة ويجب أن
ً
ً
يختار المعالج وينتقي كلمات عندما يجيب نيابة عن المعتدي فهو يجب أن يكون حذرا جدا.
• يتم إحضار دمية أو أي شيء آخر يعبر عن المعتدي ويراعى أن ال تكون له مالمح بالوجه.
• يتم الشرح لألطفال بأن الدمية ما هي إال رمز للمعتدي وأنهم بإمكانهم طرح أي سؤال عن
االعتداء مثل :لماذا فعلت ذلك ؟ هل قمت بذلك مع أطفال آخرين ؟
• أخبر الطفل بأن الدمية ال تستطيع الكالم فسيقوم شخص آخر باإلجابة نيابة عن الدمية ويتم
شرح ذلك للطفل بحذر ليفهم أن ذلك يحدث في اللعبة فقط.
• يجلس الطفل على منصة مرتفعة ليمثل القاضي ومساعد المعالج يمسك بالدمية ويقف
خلفها.
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( تابع ) السادسة

الجلسة

• يترك المعالج المجال للطفل لطرح األسئلة ويحاول المعالج اإلجابة قدر اإلمكان.

تفاصيل جلسات المرحلة الثانية:
تمكين الطفل بكيفية حماية نفسه وتجاوز المحنة:

• يكون لدى الطفل مجموعة من األسئلة المكتوبة بلغة بسيطة ببطاقة األسئلة وأهم سؤال
هو لماذا فعلت ذلك ؟ ويقوم المعتدي الوهمي باإلجابة على األسئلة ويجب أن يختار من
يجيب على األسئلة وينتقى الكلمات المناسبة عندما يجيب نيابة عن المعتدي.
• بعدها يبدأ الطفل القاضي بإصدار الحكم .
ســير الجلسة

تهــدف هــذه المرحلــة إلــى تقديــم الدعــم والمســاندة وتمكيــن الطفــل بطــرق حمايــة نفســه وســيتم
ذلــك مــن خــال  7جلســات:

• سيالحظ المعالج أن الطفل يحكم على المعتدي بالسجن لمدة عدد سنوات عمره مثال الطفل
ذو  3سنوات يحكم على المعتدي بسجن لمدة  3سنوات.
• كما أنه يشيع الحكم على المعتدين من قبل األطفال بتنظيف الحمامات بفرشاة أسنان لمدة

الجلسة السابعة:
والتي تهدف إلى تعريف الطفل بالمشاعر المختلطة.

ثالث أو أربع سنوات.أو اإلبعاد لمدة ثالث سنوات.
• بعد ذلك يقوم الطفل برمي المعتدي في السجن الموجود في الصورة أو رميه خارج
الغرفة.

الجلسة الثامنة:
والتي تهدف إلى إعادة حب الطفل لجسده.

• يترك المجال للطفل باختيار أحد األلعاب الحركية المحببة له ثم يسترخي.
• سيالحظ المعالج عالمات الفرح والسعادة على الطفل بعد االنتهاء من النطق بالحكم
ويتحدث عن شعوره ويقوم بعد ذلك بإنهاء الجلسة.
• أوراق وأقالم.
• مالبس القاضي.

الجلسة التاسعة:
والتي تهدف إلى تعريف الطفل للتفريق بين أنواع اللمسات وكيف يقول ال.
الجلسة العاشرة:
والتي تهدف إلى االسترخاء وإعادة التوازن والثقة بالنفس للطفل وإدارة انفعاالته.

• مالبس الشرطي.
متطلبات

• بطاقات األسئلة.

الجلسة الحادية عشرة:

• بطاقات النطق بالحكم.

والتــي تهــدف إلــى تعريــف الطفــل بماهيــة أنــواع األســرار والفــرق بينهــا وبيــن األمــور التــي ال تعــد
ً
أســرارا وكيــف يتصــرف مــع األســرار.

• علبة بها حلويات أو هدايا.
• ألعاب في القاعة.

الجلسة الثانية عشرة:
والتي تهدف إلى تدريب الطفل بكيفية التصرف في حالة اقتراب المعتدي منه مرة أخرى.
الجلسة الثالثة عشرة:
ً
والتــي تهــدف إلــى تعريــف الطفــل بمرجعيــة يعــود إليهــا مســتقبال فــي حــال تعرضــه ألي أذى ويتــم
فيهــا تخريــج الطفــل مــن البرنامــج.
الجلسة الرابعة عشرة:
ً
في حال استدعت الحاجة إلى هذه الجلسة يقوم فيها المعالج بتثقيف الطفل جنسيا.
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الجلسة
عنوان الجلسة
نوع الجلسة
المدة الزمنية
الهدف من الجلسة

السابعــــــة
المشاعر المختلطة
فردية
 60دقيقة
تعريف الطفل بالمشاعر المختلطة

الجلسة
عنوان الجلسة

جسدي

نوع الجلسة

فردية

المدة الزمنية
الهدف من الجلسة

• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة

 60دقيقة
إعادة حب الطفل لجسده
• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة

باأللعاب وتركه يلعب بحرية.

باأللعاب وتركه يلعب بحرية.

• يتم في هذه الجلسة تطبيق مجموعة من األنشطة منها السماح للطفل بالركض بحرية.

• يهدف المعالج في هذه الجلسة إلى إعادة بناء الثقة وإعادة حب الطفل لجسده.

• السماح للطفل بالرسم بالطباشير على أوراق كبيرة بيضاء.

• يستخدم المعالج هنا الموسيقى واألغاني حيث يقوم الطفل بترديد أغنية عن الجسد
(جسدي ملكي وحدي).

• استخدام تمارين تفريغ الغضب بالضرب لدمية تمثل المعتدي.

• يقوم المعالج في هذه الجلسة بتعليم الطفل مراحل النمو التي يمر بها اإلنسان ويمكن

• يستخدم المعالج لعبة بدون كالم ويبدأ بترديد.
ســير الجلسة

الثامنة

للمعالج استخدام الصور التوضيحية أو الفيديو.

ً
• اآلن سوف نلعب لعبة بدون كالم مثال:
ً
ً
ً
• سوف أطلب منك أن تقف وتصف لنا إحساسك مثال « إذا كنت سعيدا أو حزينا أو مندهشا
ً
ً
ً
ً
أو متعجبا أو خائفا أو متوترا أو عصبيا فصور ذلك بدون أن تتكلم واستخدم تعبيرات جسمك

• يقوم المعالج بتعليم الطفل الفروق بين الجنسين ويستخدم الصور التوضيحية التي توضح
ســير الجلسة

أسماء األعضاء في كال الجسدين.
ً
• يستخدم المعالج في هذه الجلسة أيضا (تقنية اإليحاء) الجل العجيب او الكريم العجيب أو

لشرح إحساسك »  ...وعلي أن أتعرف على احساسك.

الصابون العجيب ويضع الطفل في دائرة ويحضر الكريم في منتصف الدائرة ويقول للطفل

• وإذا قمت باإلجابة الصحيحة سوف تحصل على هدية.

ألنك تشعر بأن جسدك غير نظيف فقد أحضرت لك هذا المستحضر العجيب عندما تضع منه

ً
• على المعالج أن يبدأ هو أوال حتى يدرب الطفل على فهم اللعبة.

القليل ستشعر براحة ونظافة بالغة وبعد االستحمام به ألول مرة يتوجب عليك لبس مالبس

• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد

جديدة كما يتوجب عليك استخدامه بشكل يومي حتى موعد الجلسة القادمة ،وعلى المعالج
إبالغ الوالدين بضرورة توفير مالبس جديدة والتخلص من المالبس القديمة.

الجلسة القادمة ويودعه.

• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد

• أوراق بيضاء غليظة.

الجلسة القادمة ويودعه.

• أقالم ،طباشير.
متطلبات

• دمية اللكم.

• كيس هدية للطفل يحتوي على المستحضر العجيب +تشرتات بألوان مختلفة وأحجام مختلفة.

• علبة بها حلويات أو هدايا.

• شريط مراحل النمو.

• ألعاب في القاعة.

متطلبات

• الصور التوضيحية للجسد.
• علبة بها حلويات أو هدايا.
• ألعاب في القاعة.
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الجلسة
عنوان الجلسة
نوع الجلسة
المدة الزمنية
الهدف من الجلسة

التاسعة
أنواع اللمسات وكيف نقول كلمة ال
فردية
 60دقيقة
تدريب التفريق بين أنواع اللمسات وكيف يقول ال

الجلسة
عنوان الجلسة
نوع الجلسة
المدة الزمنية
الهدف من الجلسة

• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة

فردية
 60دقيقة
االسترخاء وإعادة التوازن والثقة بالنفس للطفل وإدارة انفعاالته

المزودة باأللعاب وترك األطفال يتحركون بحرية.

• يتم في هذه الجلسة تعليم الطفل التفريق بين اللمسة الصحيحة واللمسة الخاطئة.

• يستخدم المعالج تقنية االسترخاء في هذة الجلسة.

• كما يقوم المعالج بتعريف الطفل باألفراد الذين يسمح لهم برؤية األماكن الحساسة

• تمرين االسترخاء :في بداية الجلسه يطلب المعالج من الطفل أن يجلس أمامه ويقول له:
ِّ
اليوم سنتعلم عن أجزاء الجسم ،وكما تعرف فإن بعضها لين وبعضها ال ،دعنا نجرب:

واألوقات التي يسمح بها بذلك مثال :األم وقت استحمام الطفل ،الطبيب في حال يريد
الكشف عن إصابات أو ماشابه ذلك.

ِّ
 .1ضع يديك على خدك  ...هل خدك لين أم ال؟

ً ً
• يترك بعدها المعالج الطفل في حركة حرة في القاعة يلعب لعبا حرا أو يقوم بأي نشاط

ً
ِّ
 .2حسنا  ..لين  ...أحسنت.

يختاره.

ِّ
 .3اآلن ضع يدك على قصبة أنفك  ...هل هي لينة أم ال؟؟

• يقوم المعالج بتقديم محاضرة كيف تقول ال للطفل.

ً
 .4حسنا ..إنه صلب  ...أحسنت.

• تمرين :يمكن للمعالج أن يطلب من الطفل الجلوس على كرسي أو كنبة كبيرة يتم فيها
تعليم الطفل بأن يقوم بإبالغ زميله باالبتعاد عنه في حال جلوسه بالقرب منه وتخطي دائرة

ً
 .5من الممكن اإلكمال مع أجزاء أخرى ولكن يجب مراعاة عدم اإلطاله في األمثلة كثيرا.

الخصوصية والهدف من التمرين تعليم الطفل ما هي دائرة الخصوصية ومتى يتم اختراقها

ِّ
 .6ويقول المعالج بعد ذلك :كما رأيت فإن الجسم به أجزاء لينه وأجزاء بها عضالت صلبه.

كما باستطاعة المعالج تعليم الطفل التفريق بين اللمسة الصحيحة واللمسة الخاطئة.

ً
معا لعبة الشجرة 🌳
 .7فلنجرب اآلن ونلعب

• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد
الجلسة القادمة ويودعه.
• شريط كيف تقول ال.
متطلبات

االسترخاء

• يقوم المعالج ومساعديه باستقبال األطفال والترحيب بهم وإدخالهم غرفة األنشطة

باأللعاب وتركه يلعب بحرية.

ســير الجلسة

العاشرة

• جهاز عرض.
• علبة بها حلويات أو هدايا.
• ألعاب في القاعة.

.

ســير الجلسة

 .8يطلب المعالج من الطفل أن يجلس جلسة القرفصاء.
ً
 .9يقول للطفل :تخيل اآلن أنك شجرة صغيرة جدا واآلن تريد أن تنمو لتصبح شجرة كبيرة.
 .10يقوم المعالج بتمثيل المشهد أمام األطفال ويجلس على األرض جلسة القرفصاء كأنها
شجرة صغيره ويطلب من الطفل أن يفعل مثلها.
 .11ثم تقول له :جيد ،أحسنت.
 .12هل ترى كيف أن األشجار الصغيرة ضعيفة ولينة؟
ً
 .13واآلن األشجار الصغيرة تريد أن تنمو لتصبح شجرة كبيرة.
 .14يقف المعالج ببطء ويمد ذراعيه فوق رأسه ويدعو الطفل أن يفعل نفس الشيء.
 .15ويقول المعالج للطفل :كلما نمت الشجرة أكثر وأكثر نما جذعها أكثر وأصبح أقوى ونشعر
ً
ً
أنه صلب  ..فكن قويا وشد عضالتك وحاول بأقصى ما تملك من قوه لتصبح شجرة قوية جدا.
 .16يشجع المعالج الطفل ويقول :ما هذه الشجرة القويه؟ أحسنت.
ً
 .17واآلن هل تستطيع أن تصبح أيضا شجرة لينة مره أخرى؟
 .18ارخ عضالتك وتخيل أنك في مهب الريح.
 .19واآلن  ..كن شجرة قوية مرة أخرى وشد عضالتك ثم ارخها مرة أخرى.
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الجلسة

( تابع ) العاشرة

الجلسة

 .20بعد تمرين االسترخاء يخبر المعالج الطفل أن يلعب هذه اللعبة في المنزل إذا شعر بأنه غير

( تابع ) الحادية عشرة
• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة
باأللعاب وتركه يلعب بحرية.

سعيد أو شعر بضغط أو عندما يعود للتفكير فيما حدث له.

• يعرف المعالج الطفل معنى كلمة سر ويقول له :السر هو عندما يأتي لك شخص يحكي لك
ً
ً
ً
ً
أمرا يخصه أو يخص شخصا آخر أو يخصك أنت أيضا  ...وعليك أن تميز إن كان هذا السر جيدا أم
ً
ً
ً
سيئا وفي حال كان السر سيئا عليك أن تخبر شخصا تثق فيه.

• تمرين التنفس :يقوم المعالج بتدريب الطفل على تمرين التنفس الصحيح (الشهيق
والزفير) عن طريق أن يقوم الطفل باستنشاق الهواء لمدة العد الى أربعة ثم يخرج
الهواء من الفم لمدة العد إلى ثمانية وتكرر العملية عدد  5مرات.

• واآلن هيا نتعرف على بعض المواقف واألسرار ونميز بينها ويقوم المعالج بإعطاء األمثلة

• يخاطب المعالج الطفل بجمل إيجابية (أنا أحب نفسي -أنا قوي -أنا اثق في نفسي -أنا

التالية للطفل:

أحب اآلخرين -الناس تحبني).
ســير الجلسة

• تمرين االستلقاء :يقوم المعالج مع المساعد بتخفيض اإلضاءة وتشغيل الموسيقى
الهادئة وفرش المراتب للطفل والمعالج والمساعد ويقول :هيا بنا نستلقي ويسمعون
الموسيقى ويحاولون النوم.
• كما يمكن للمعالج استخدام أكثر من تقنية لالسترخاء وهذا يرجع إلى معرفة المعالج
بهذة التقنيات وكيفية تطبيقها.
• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد

•  CDيحوي موسيقى هادئة.
• مراتب لالستلقاء عليها مع الوسادات.
متطلبات

 .1ش ــخص يخبــــــ ــرك ب ــأن عيــــ ــد
ميـــــاد صديـــق لـــه ســـيكون
بعـــــــد أســـبوع وسنفاجئــــه
بحفلـــة أو هديـــة . .وال تخبـــره

ســـــــر

 .2قـــام أحدهـــم باالعتــــــــــداء
عليـــك وقـــال لـــك إيـــاك أن
ً
تخبـــر أحــــــــــدا.

الجلسة القادمة ويودعه.

ســير الجلسة

• إضاءة منخفضة وروائح جميلة.

الموقف

هل هو سر أم ال؟

 .3جـــاءك أحــــــــــــــــد األصدقــــــــــاء
وق ــال ل ــك أن ــه ق ــام بس ــرقة
(ش ــيء) .وطل ــب من ــك أن ال
ً
تخب ــر أح ــدا.

ً
ليس ســــــرا

ســــــر

سر سيء أم جيد

جيـــــــد

-

سيء

ماذا تفعل

أحتفظ بالسر

اإلبالغ

تقدم له نصيحة
بإرجاع ما سرقه
ويعتذر

• علبة بها حلويات أو هدايا.
 .4شـــخص مـــا لمســـك فـــي
مــكان خــاص وطلــب منــك أن
ال تخبـــر أحـــدا.

• ألعاب في القاعة.

مالحظات

يقوم المعالج بإخبار الوالدين بأنه قد تم تدريب الطفل على االسترخاء وتمرين التنفس
ويطلب منهم أن يتابعوا تطبيق هذه التمارين في المنزل.

الجلسة

الحادية عشرة

عنوان الجلسة

األسرار

نوع الجلسة

فردية

المدة الزمنية

 60دقيقة
ً
• تعريف الطفل بماهية أنواع األسرار والفرق بينها وبين األمور التي ال تعد أسرارا وكيف

الهدف من الجلسة

26

ليس ســــــر

جيــــــد

اإلبالغ – ويجب
أن ترفض إذا
حاول مرة أخرى

يتصرف مع األسرار.
ً
• يتعلم الطفل في هذه الجلسة أيضا أهمية اإلفصاح عن األسرار وبالشخص الذي يجب أن
ّ
يفصح له عن هذه األسرار والسر السيء والسر الجيد.
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 .5شـــخص أعطـــاك هديـــة أو
ً
مبلغـــا مـــن المـــال وطلـــب
ً
منـــك أن ال تخبـــر أحـــدا.
 .6صدي ــق أخب ــرك ب ــأن والدي ــه
ســـيحضران معهمـــا لعبـــة
جديـــدة إذا تفـــوق فـــي
المدرســـة .وقـــال لـــك أن ال
تخبـــر أحـــدا.

ً
ليس ســـــرا

ســــــــر

اإلبالغ

االحتفاظ بالسر

ِّ
• بعد هذا الجزء من التعرف على السر الجيد والسيئ؛ يقوم المعالج بوضع كيس أمام الطفل
فيه حصى ويبدأ بالتحدث معه عن أن االحتفاظ باألسرار في تجربة االعتداء الجنسي هي حمل
ثقيل كالكيس الذي أمامه ،ثم يطلب المعالج من الطفل حمل الكيس الثقيل والمشي به
ً
قليال ثم يطلب منه أن يفرغ محتويات الكيس في الحوض المخصص .ويطلب منه حمل الكيس
ً
مرة أخرى وهو فارغ .ويسأله كيف تجد الكيس اآلن؟ فالكيس أصبح خفيفا .المعالج يقوم
بعمل نفس الشيء أمامه.
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( تابع ) الحادية عشرة

الجلسة

الجلسة

• يدعو المعالج الطفل للجلوس بجانبه على الكنبة ويطلب منه التحدث عن أسرار تجربة االعتداء

• ينهي المعالج الجلسة بإعادة تجميع األطفال وعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم

التي تعرض لها مع عدم الضغط عليه لإلفصاح بتفاصيل التجربة وتعزيزه بكلمات إيجابية
ســير الجلسة

ويقول له« :لقد قمت بعمل رائع! اآلن أنت تعرف ما هي األسرار الجيدة والسيئة .وما كنت
ً
ً
تحمله وما تعتبره سرا سيئا فهو ليس سرا بل هو شيء متعب وثقيل وبمجرد تخلصك منه
ً
واإلفصاح عنه ستشعر بالراحة وأنا اآلن فخور جدا بك أنك استطعت أن تعبرعن نفسك وتغلبت

( تابع ) الثانية عشرة

االتفاق على موعد الجلسة القادمة ويودعهم.
ســير الجلسة
• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد
الجلسة القادمة ويودعه.

على المشكلة.
• عباءة سوداء يلبسها المعالج أو أحد مساعديه.

• ينهي المعالج الجلسة بعمل تلخيص شامل لما دار خاللها ،ومن ثم االتفاق على موعد
الجلسة القادمة ويودعه.

• مراتب لالستلقاء ودميتين ،واحدة للطفل واألخرى لمساعد المعالج.
متطلبات

• حوض به ماء.
متطلبات

• ألعاب في القاعة.

• حصى صغيرة أو صخرة ثقيلة.
• علبة بها حلويات أو هدايا.

مالحظات

• ألعاب في القاعة.

الجلسة
عنوان الجلسة
نوع الجلسة
المدة الزمنية
الهدف من الجلسة

الثانية عشرة
الكابوس الليلي
فردية
 60دقيقة
تدريب الطفل بكيفية التصرف في حالة اقتراب المعتدي منه مرة أخرى.

عنوان الجلسة
نوع الجلسة
المدة الزمنية
الهدف من الجلسة

ســير الجلسة

 60دقيقة
ً
تعريف الطفل بمرجعية يعود إليها مستقبال في حال تعرضه ألي أذى.

• يمنح كل طفل شهادة الدبلوم مع حقيبة تحوي منشور خط نجدة الطفل أو عنوان مركز
التأهيل الذي قام بتدريبة ورقم المعالج وذلك مرجع له في حال رغب باالتصال كما توضع

• فيصرخ الطفل :ال ال ال هنا يقوم المعالج بالتجمد في مكانه ويبتعد عندما يصرخ الطفل كما

ألعاب مناسبة لعمر الطفل.

يقوم بتعليم الطفل كيفية رفض هذا الكابوس بالجلوس والصراخ اذهب عني أيها الكابوس

• يمكن للطفل الرجوع إلى المعالج مرة أخرى الستشارته إذا تعرض لخبرة اإلساءة مرة أخرى.

 ...سينسحب ويخرج من الغرفة.
• مالحظة :يقوم مساعد المعالج بتمثيل الدور كامل أمام الطفل  ..ثم يشاركه في المسرحية.

القرآن الكريم ،ويشرب الماء كما يمكن للمعالج أن يطلب من الطفل القيام بتمرين التنفس.

فردية¬

• يتوجب على المعالج عمل تلخيص لما تم في البرنامج :ملخص الجلسات العالجية (تمارين).

المعالج بالهدوء وعدم قول أي شي.

• يتوجب على المعالج تعليم الطفل ماذا يفعل عندما يتعرض للكابوس :ينفث على الجانب

نقول مع السالمة وتخرج الطفل

باأللعاب وتركه يلعب بحرية.

• تمرين :يقوم المعالج بإعطاء الطفل دمية ويطلب منه أن يستلقي على مرتبة ويمثل بأنه

األيسر ثالث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ ما يحفظ من المعوذات من

الثالثة عشرة

• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة

باأللعاب وتركه يلعب بحرية.

نائم والدمية بجانبه ويدخل المعالج للغرفة ويقول أنا الكابوس أنا بهجم عليك ويلتزم

يؤخذ بعين االعتبار تخفيض اإلضاءة واللبس.

الجلسة

• يقوم المعالج باستقبال الطفل بابتسامة والترحيب به وإدخاله غرفة األنشطة المزودة

ســير الجلسة

• علبة بها حلويات أو هدايا.

• حقيبة التخرج (تحوي المنشور وهدية للطفل ،وشهادة الدبلوم باسم الطفل وهدية (لعبة).
متطلبا ت

• علبة بها حلويات أو هدايا.
• ألعاب في القاعة.

• سيالحظ المعالج مدى تفاعل الطفل في هذه الجلسة وقد يطلب تكرارها.
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الجلسات الفردية البعدية :

الجلسة

( تابع ) الجلسة البعدية ( ) 1
• اختبار ( بيك لالكتئاب لألطفال ).
• اختبار ( القلق االجتماعي لألطفال ).

الجلسات الفردية البعدية من (  ) 2 -1لتقييم مدى كفاءة وفعالية البرنامج:
مرفقات

الجلسة األولـــى:

• علبة حلويات.
• هدية.

إعادة تطبيق االختبارات ( القلق االجتماعي  /بيك لالكتئاب .)CAT /
الجلسة الثانيــــــة:

• أوراق  /أقالم  /البيئة المالئمة لعقد الجلسة.

مالحظة

استكمال تطبيق االختبارات في حال عدم االنتهاء منها في الجلسة األولى.

• يجب أن يكون القائم بتطبيق االختبارات هو نفسه القائم بتحليلها وخاصة باالختبارات
اإلسقاطية.

الجلسة
الجلسة البعدية ()1

الجلسة

نوع الجلسة

الجلسة البعدية ()2
فردية مع الطفل

فردية مع الطفل

عنوان الجلسة

إعادة تطبيق اختبار ( )CATاإلسقاطي .

عنوان الجلسة

إعادة تطبيق اختبار القلق االجتماعي +بيك لالكتئاب

المدة الزمنية

 45دقيقة

المدة الزمنية

 45دقيقة

نوع الجلسة

الهدف من الجلسة

الهدف من الجلسة

ً
إعادة تطبيق االختبارات السيكومترية التي تم تطبيقها سابقا بالجلسات القبلية بهدف تقييم

ً
إعادة تطبيق االختبار اإلسقاطي (  )CATالذي تم تطبيقه سابقا بالجلسات القبلية بهدف تقييم
مدى فاعلية البرنامج الجماعي لتأهيل الطفل المعتدى عليه.
• قبل البدء بالجلسة يقوم المعالج باستقبال الطفل والترحيب به بمجرد دخوله من الباب مع

مدى فاعلية البرنامج الجماعي لتأهيل الطفل المعتدى عليه.

مراعاة االبتسامة والحديث بلغة بسيطة تصل لمستوى الطفل ومناداته باسمه أو اسم الدلع
• قبل البدء بالجلسة يقوم المعالج باستقبال الطفل والترحيب به بمجرد دخوله من الباب مع

المحبب إليه.

مراعاة االبتسامة والحديث بلغة بسيطة تصل لمستوى الطفل ومناداته باسمه أو اسم الدلع

ً
• يتم الحديث مع الطفل بحوار جانبي تتخلله أسئلة ارتجاليه يراعى بها طبيعة كل طفل ..مثال:

المحبب إليه.

ماذا حدث معه باألمس؟ وماذا تناول باإلفطار ؟ وماهو األكل المفضل إليه ؟....

• يتم الحديث مع الطفل بحوار جانبي تتخلله أسئلة ارتجاليه يراعى بها طبيعة كل طفل  ..مثل:

• يكون على الطاولة علبة بها حلويات ويقوم المعالج بإعطاء واحدة للطفل منها بعد االنتهاء

ماذا حدث معه باألمس ؟ وماذا تناول باإلفطار ؟ وماهو األكل المفضل إليه ؟....
• يكون على الطاولة علبة بها حلويات ويقوم المعالج بإعطاء واحدة للطفل منها بعد االنتهاء

ســير الجلسة

• يشرح المعالج للطفل ماذا سيفعل اآلن وأنه سيقدم له مجموعة من الصور الواحدة تلو

من التمهيد.
ســير الجلسة

األخرى وعليه أن يحكي قصة كل صورة.

ً
• يتأكد المعالج من أن الطفل مستعد للتطبيق ،وما أن يكون مستعدا يبدأ بتطبيق االختبار.

ً
• يتأكد المعالج من أن الطفل مستعد للتطبيق ،وما أن يكون مستعدا يبدأ بتطبيق االختبار.

• يبدأ المعالج باختبار ( بيك لالكتئاب ) ويلقي تعليمات على الطفل ويتابع إجابات الطفل على

• بعد االنتهاء من االختبــار ينهي المعالـــج الجلســــة بالتصفيــق له ويعطيــــه عبارات تشجيعيــــة:

االختبار وبعد االنتهاء يبدأ بإلقاء تعليمات اختبار ( القلق االجتماعي ) ويتابع إجابات الطفل

( ممتاز  /شاطر  /أحسنت )..../ثم يعطيه هديه.

عليه.

• يقوم المعالج بتجميع أوراق االختبار لتحليلها فيما بعد.

• بعد االنتهاء من االختبارات ينهي المعالج الجلسة بالتصفيق له ويعطيه عبارات تشجيعية( :

• اختبار ( .) CAT

ممتاز  /شاطر  /أحسنت )..../ثم يعطيه هديه.
• يقوم المعالج بتجميع أوراق االختبارات لتحليلها فيما بعد.

من التمهيد.

متطلبا ت

• علبة الحلويات.
• هدية.
• أوراق  /أقالم  /البيئة المالئمة لعقد الجلسة.
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( تابع ) الجلسة البعدية ( ) 2

الجلسة

• يقوم االختصاصي بحساب الدرجات في التطبيق األول والتطبيق الثاني وعمل اإلحصاءات

تقييــم برنامــج إعـادة التأهيــل الخــاص باألطفــال
ضحايا االعتـداء الجنسـي :

والتحليالت الالزمة لمعرفة الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي لمعرفة أثر البرنامج على
مالحظات

األطفال.
• وفي حال كانت الفروق دالة فإن البرنامج ذو فاعلية عالية وصالح لالستخدام والتطبيق.
• أما إذا كانت الفروق غير دالة فإن البرنامج غير فعال وغير صالح للتطبيق ألسباب البد من
معرفتها لتعديل وتطوير البرنامج.

/

تاريخ تعبئة االستبيان

م

/

القائم برعاية الطفل
المنطقة السكنية
اسم المعالج
الفترة الزمنية لجلسات
إعادة التأهيل

من:

/

/

م

األسئلة

 -إلى:

ممتاز

/

/

ً
جيــد جدا

م

جيد

مقبول

ضعيف

يوجد برنامج واضح
مدى التزام المعالج بشرح البرنامج وتمكنه من المعالجة
مدى أهمية البرنامج للطفل
مدى مناسبة فترة البرنامج
مدى الفائدة التي اكتسبها من البرنامج

األسئلة

ال

نعم

هل ترغب في أخذ برامج أخرى
هل ترغب في أخذ برامج مع نفس المعالج

مالحظــات أخرى

التوقيع:

التاريـــــــخ:
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